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INSTRUÇÕES DE USO 
 

PARABÉNS ! 

 
Você acaba de adquirir um equipamento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, 
projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança. 
 
Obrigado por escolher um produto MM Optics. 
 

 
EQUIPAMENTO: 
 
Nome técnico: Unidade de fototerapia (GMDN:13037) 
 
Nome comercial: LINCE 
 

 
Responsável Técnico:   Eng. Fernando de Moraes Mendonça Ribeiro – CREA-SP  nº 5060663560 
 
nº Cadastro ANVISA: 80051429010 
 

DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELA ANVISA/MS 
 

 

         
 

 
      

   
 
 

 

 
 
 

 
 

 
ATENÇÃO 

Para maior segurança: 
a) Leia atentamente todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar este 

produto. 
b)  Este manual deve ser lido por todos os operadores do produto. 

 
 

Este Manual foi redigido originalmente no idioma português. 
 

 
 

MM Optics Ltda. 
Rua Geminiano Costa, 143  - Jd. S. Carlos 
CEP 13560-641 - São Carlos – SP - Brasil 
Fone: +55 (16) 3411-5060 – Site: www.mmo.com.br 
CNPJ: 02.466.212/0001-94      Inscrição Estadual: 637.138.251.119 

 

Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium 
Tel.: +32.2.732.59.54   Fax: +32.2.732.60.03  
e-mail: mail@obelis.net 
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1 – Informações gerais 
 

1.1 - Nome e modelo 
 

Nome comercial: LINCE 

 
1.2 – Descrição 
LINCE (Light in cell) é um dispositivo médico que utiliza a luz emitida por LEDs para auxiliar na 
terapia fotodinâmica aplicada à ceratose actínica, displasias, carcinoma espinocelular in situ (Doença 
de Bowen) e carcinoma basocelular. 
O dispositivo deve ser utilizado ou sua utilização supervisionada por dermatologistas com 
especialização em oncologia, cirurgiões de cabeça/pescoço. 
O LINCE possui duas peças de mão: EVIDENCIADOR e TRATAMENTO. A primeira executa a 
função de auxiliar a visualização da lesão quando iluminada por uma luz violeta do LED (com e sem 
o uso do fotossensibilizador). A segunda peça de mão executa o tratamento das áreas identificadas 
com lesão através da técnica PDT (photodynamic therapy) ou terapia fotodinâmica, onde um 
fotossensibilizador (creme) a base de ALA (ácido 5-aminolevulínico) ou metil-ALA é aplicado no local 
da lesão e ativada pela luz LED no intervalo espectral do vermelho. 
A operação do equipamento é gerenciada através de um menu onde pode-se selecionar a peça de 
mão, o modo de operação e seleção de parâmetros. O menu é acionado através das teclas do painel 
do gabinete e visualizados no display de LCD. 
O LINCE também possui um dispositivo de avaliação da intensidade luminosa dos LEDs que garante 
a correta aplicação da luz na terapia fotodinâmica. 
O gabinete é ligado diretamente à rede elétrica: 100-240V~. 
 
O equipamento LINCE foi projetado e fabricado de acordo com os requisitos das normas aplicáveis: 
NBR IEC60601-1 e NBR IEC60601-1-2. O sistema de gestão da qualidade ISO 9001, ISO 13485 e 
RDC 59/2000 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos) são aplicados durante todas as 
fases do dispositivo, de modo a garantir que todos os requisitos de clientes e regulamentares 
aplicáveis sejam atendidos. 
 

IMPORTANTE: 

 LINCE é um equipamento para uso exclusivo na terapia fotodinâmica de ceratose actínica, 
displasias, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular in situ, cuja lesão não ultrapasse 
a dimensão de 20mm e 2mm de infiltração; 

 LINCE é utilizado em conjunto com fotossensibilizadores à base de ALA ou metil-ALA; 

 O dispositivo poderá ser utilizado em consultórios, hospitais, clínicas, ambulatórios sob 
supervisão de um médico responsável; 

 O EVIDENCIADOR não realiza diagnóstico, ele evidencia a lesão identificada pelo 
profissional. O diagnóstico e o tratamento devem ser definidos pelo profissional qualificado; 

 Após a inutilização deste equipamento, este deve ser descartado em local apropriado, 
conforme a legislação local do país; 

 A expectativa de vida útil do equipamento é 5 anos. 
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1.3 - Partes e acessórios acompanhantes: 
 

 
1. Gabinete 
2. Interruptor liga/desliga 
3. Conector do cabo de rede (100-240V~/50-60Hz) 
4. Etiqueta de identificação 
5. Peça de mão: TRATAMENTO 
6. Espaçador de aplicação para tratamento 
7. Peça de mão: EVIDENCIADOR 
8. Visor de observação do evidenciador 
9. Espaçador para visualização 
10. Óculos para tratamento (02 unidades) 
11. Óculos para evidenciador (01 unidade) 
12. Cabo de rede (alimentação) 
13. Suporte para peça de mão tratamento 
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1.4 - Dimensões: 

 
 

 
1.5 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio  
 

Opcionais: Não aplicável. 
Materiais de consumo: ALA ou metil-ALA 16 a  20% para uso tópico (creme). O creme não 
acompanha o equipamento. 
Materiais de apoio: Instruções de Uso e Protocolo de utilização – Tratamento e Evidenciador. 
 
1.6 Especificações e Características Técnicas: 
 
 

Equipamento: 

Alimentação 100-240V~ / 50-60Hz   

Nº de fases monofásico/bifásico 

Cabo flexível de alimentação destacável 1,5 m de comprimento 

Fusível  Interno 

Potência nominal de entrada (máxima) 23 VA 

Potência nominal de entrada (em repouso) 11 VA 

Proteção contra choque elétrico de acordo com 
a IEC 60601-1 

Tipo B 

Classificação elétrica de acordo com a IEC 
60601-1 

Classe II 

Modo de operação: tratamento contínuo 

Modo de operação: evidenciador Intermitente: 15 minutos (ligado) e 2 horas (desligado) 
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Material do gabinete Poliestireno R950E 

Grau de penetração de acordo com IEC 60529 IPX0 

Diâmetro do spot de luz do LED – tratamento 20mm±10%
 

Diâmetro do spot de luz do LED – evidenciador 20mm±10%
 

Comprimento de onda LED - tratamento 630nm±10nm 

Comprimento de onda LED – evidenciador 400nm±10nm 

Ajuste de intensidade luminosa - tratamento 50, 75, 100, 125 e 150 mW/cm
2
±20% 

Intensidade luminosa máxima - evidenciador 40 mW/cm
2
±20% 

Ajuste do tempo - tratamento 1m-90m (intervalos de 1m) 

Display LCD – 2 linhas/16 colunas 

Sonorizador Inicio e término da operação 

Material das peças de mão ABS 

Óculos de proteção 02 óculos para paciente e operador: tratamento 
01 óculos para paciente: evidenciador 

Peso total líquido 1,550 Kg (equipamento) 

Peso total bruto  6 Kg 

Tipos de embalagens 
Maleta (embalagem primária) com caixa de 
papelão (embalagem secundária) 

Dimensões da embalagem 
600mm X 240mm X 480mm (maleta) 
610mm X 255mm X 495mm  (caixa de papelão) 

 
 
1.7 Condições de operação, transporte e armazenagem 
 

Condições ambientais de operação 

Temperatura ambiente +5°C a +40°C 

Umidade relativa 30% a 75% (não condensante) 

Pressão atmosférica 700hPa a 1060hPa 

 
Condições ambientais de transporte e armazenamento 

Temperatura ambiente -12°C a +50°C 

Umidade relativa 0% a 90% (não condensante) 

Pressão atmosférica 700hPa a 1060hPa 

 
 
1.8 Conteúdos das marcações 
 

Etiqueta indelével: 
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1.9 Simbologias 
 
Embalagem                                                                 Produto 
 
 
 

 
                     Embalagem                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Instruções para uso do produto 
 

2.1 - Descrição das partes 
 

 Todas as partes, acessórios e opcionais descritos nesta Instrução de Uso e os demais não 
descritos, mas pertencentes ao equipamento são de uso exclusivo no equipamento LINCE. 

  Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas 
instruções de uso é de inteira responsabilidade do usuário. 

  A MM Optics Ltda reserva o direito de alterar qualquer parte ou acessório sem prejudicar o 
funcionamento do equipamento. 

 
 

             
 

 
1 - Display de LCD; 
2 – Menu; 
3 - Seleção; 
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4 - Leds indicadores no painel de controle: Equipamento energizado “ON”  
                                                                     LED em funcionamento “LED ON”; 
5 – Teclas de navegação do menu; 
6 – Tecla liga/pausa - peça de mão tratamento; 
7 – Tecla liga/desliga – peça de mão evidenciador; 
8 – Sensor de verificação de calibração; 
9 - Posição de encaixe da peça de mão tratamento no suporte. 
 
2.2 - Instalação 
 

 Rede elétrica: 100-240V~ com freqüência de 50-60Hz; 

 Desembale o equipamento com cuidado; 

 Verifique partes e acessórios acompanhantes (veja item 1.3); 

 Aterramento funcional não destinado à proteção. 
 

2.3 – Limpeza 
 

 Limpeza externa do gabinete e/ou peças de mão pode ser utilizado substâncias bactericidas 
como: álcool 70% ou desinfetante de superfície. Consulte sempre as instruções do fabricante do 
desinfetante de superfície antes de utilizá-lo. Utilizar papel ou tecido macio levemente umedecido 
com álcool, não deixar o líquido penetrar no interior das peças de mão ou gabinete. 

 Cuidado com a limpeza das partes ópticas (saídas de luz do LED e sensor de verificação de 
calibração). Utilizar papel ou tecido macio levemente umedecido com álcool isopropílico, passar 
levemente sobre os componentes. 

 A limpeza dos óculos pode ser realizada lavando com água e sabão neutro e secando levemente 
com lenços de papel.  
 

2.4 - Desinfecção 
 

 Para desinfecção realiza-se a assepsia habitual acrescida de um germicida ou produto 
desinfetante de largo espectro, tomando-se o cuidado de não deixar resíduos que possam 
provocar qualquer ação tóxica ao entrar em contato com o paciente. 

 A peça de mão para tratamento deve ser utilizada com uma proteção adicional descartável (filme 
de PVC) na região da saída da luz, que deve ser trocada à cada paciente ou com freqüência 
maior caso necessário. 

 Nenhum componente do equipamento pode ser colocado em autoclaves. 

 O equipamento não é esterilizável e o equipamento não é fornecido estéril. 
 
2.5 – Contra indicações 
 

 Não utilizar o equipamento em regiões muito próximos do olho ou pálpebra; 

 Não utilizar o equipamento em outros tipos de tecidos que não sejam pele; 

 Não utilizar o equipamento em tratamentos de lesões do tipo melanoma; 

 Não utilizar o equipamento em ceratose actínicas espessas; 

 Não utilizar em pacientes que tenham alergias à porfirinas; 

 Não utilizar em pacientes que tenham sensibilidade à luz; 

 As principais contra-indicações descritas acima estão relacionadas ao uso do 
fotossensibilizador, portanto, verifique outras restrições na bula do creme. 

 
2.6 – Efeitos colaterais 
 

Os efeitos colaterais estão relacionados ao processo de tratamento fotodinâmico (PDT): ardor, 
queimaduras, sensação de picadas durante a iluminação. Podem ocorrer eritema, edema, crostas e 
descamação após o tratamento. A maioria dos efeitos colaterais foram descritos como sendo de 
intensidade leve, moderada e de curta duração. 
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2.7 - Advertências e/ou precauções durante o uso: 
 

1. Assepsia habitual deverá ser feita, principalmente nas peças de mão, antes e depois de receber 
cada paciente, inclusive para a primeira utilização do equipamento; 

2. Atenção para o uso do equipamento em pacientes que possuem marcapasso. Os marcapassos 
podem sofrer interferências eletromagnéticas devido às partes eletrônicas e cabos. Se sentir 
alterações, afaste o paciente do equipamento; 

3. Não é recomendado o uso do equipamento na presença de gases, tais como óxido nitroso (N2O), 
gases anestésicos inflamáveis ou oxidáveis ou em ambientes enriquecidos com oxigênio; 

4. Utilizar sempre os óculos de proteção adequados no paciente e operador; 
5. Não utilizar cabo de força com isolamento danificado que pode causar choque elétrico; 
6. O equipamento não deve ser operado por pessoas ou profissionais sem a devida habilitação; 
7. O equipamento não deve ser operado por profissionais que possuam dificuldade na diferenciação 

de cores, quando operando no modo EVIDENCIADOR; 
8. Verificar a dosagem mais adequada ao uso descrita na bula do fotossensibilizador. 
 
 
2.8 - Instruções de operação 
 
1. Utilize o protocolo que acompanha o equipamento e de acordo com o treinamento da técnica; 
2. Verificar se o cabo de alimentação está conectado; 
3. Ligue a chave geral; 
4. Siga as instruções de acordo com a tabela abaixo: 
 

Passos Evidenciador 
 

Tratamento 

1 Tela de abertura: 

 
 

2 Seleção da peça de mão: 
Com auxilio das teclas setas, escolher a opção e 
acionar a tecla S (3): 
 

 
 

Seleção da peça de mão: 
Com auxilio das teclas setas, escolher a opção e 
acionar a tecla S (3): 
 

 

3 O programa entra automaticamente no modo de 
Teste de potência óptica. Para realizar tecle S (3) 
para sair tecle M (2): 
 

 
 

O programa entra automaticamente no modo de 
Teste de potência óptica. Para realizar, tecle S (3) 
para sair tecle M (2): 
 

 
 

4  Se a opção é realizar o teste tecle S (3) e posicione 
a emissão da peça de mão (7) no sensor (8) 
localizado no painel frontal: 

 
 

Se a opção é realizar o teste tecle S (3) e posicione a 
emissão da peça de mão (6) no sensor (8) localizado 
no painel frontal: 

 
 

5 Verifique a seqüência de barras: a intensidade 
estará adequada se as barras atingirem ou 
ultrapassarem  o valor limite indicado com X. Para 
sair deste modo, pressione a tecla de acionamento 
da peça de mão (7) para desligar o LED. 

 
 

Verifique a seqüência de barras: a intensidade estará 
adequada se as barras atingirem ou ultrapassarem  o 
valor limite indicado com X. Para sair deste modo, 
pressione a tecla de acionamento da peça de mão (6) 
para desligar o LED. 
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6 Posicionar a peça de mão no tecido a ser observado 
e acionar novamente a tecla de acionamento do 
evidenciador (7) e observar o tecido através do visor 
da peça de mão. O display apresentará uma 
animação de barras até o operador desligar o 
evidenciador ou até um intervalo de 15 minutos, 
onde o LED será desligado automaticamente. 

 
 

O Tratamento possibilita dois modos de operação: 
 

 

7 O evidenciador pode ser interrompido a qualquer 
momento pressionando a tecla da peça de mão (7). 

No modo protocolo existem três opções que possuem 
mesma dosagem (150J/cm²), diferentes intensidades 
e tempos de aplicação: 

 
 

8 Para observação do tecido com o evidenciador, 
utilize a referencias contidas no protocolo de 
aplicação que acompanha o equipamento. Será 
observado o contraste entre a fluorescência em tons 
de vermelho e verde. 
Verde: tecido normal 
Vermelho: tecido alterado 

P3: 100mW/cm
2
 e 25 minutos 

P2: 125mW/cm
2
 e 20 minutos 

P1: 150mW/cm
2
 e 17minutos 

 

 
 

Acionar a tecla da peça de mão do tratamento. O 
tempo começa a decrescer até finalizar o tratamento. 

 

9  Seleção do modo Manual: 

 
 

10  No modo manual, selecionar a intensidade: 50, 75, 
100, 125 ou 150mW/cm

2
 e o tempo de aplicação: 1 

até 90 minutos em intervalos de 1 minuto, utilizando  
as teclas setas (5) e pressionando a tecla S (3) ou a 
tecla da peça de mão (6) para aceitar o valor. 

 
 

11  Após a seleção, o display mostrará a tela: 
 

 
 

Acionar a tecla da peça de mão do tratamento (6). O 
tempo decrescerá (em intervalos de 1 minuto) até 
finalizar a aplicação. O inicio e o término da aplicação 
serão identificados pelo sinal do sonorizador. 
 

12  O tratamento pode ser interrompido a qualquer 
momento pressionando a tecla da peça de mão (6). 
O menu retornará na última opção escolhida. 
 

13  A dose, a intensidade e o tempo de aplicação 
dependem do tipo de paciente e/ou patologia a ser 
tratada. Verifique no protocolo que acompanha o 
equipamento a melhor combinação de parâmetros 
para o paciente. 
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5. TECLAS DE ATALHO:  
 

As teclas de atalho foram criadas para facilitar a troca de funções (evidenciador e tratamento), 
sem a necessidade de retornar ao menu inicial.  
As teclas de atalho só podem ser acionadas com as peças de mão desligadas (luz desligada). 
Conheça as teclas na tabela abaixo: 
 

Modo de operação atual: Teclas atalho: Resultado da tecla: 

Evidenciador: 

 
 

Pressionar a tecla S (3), 
inicialmente e depois a tecla da 
peça de mão do tratamento (6). 

Surgirá a tela de opção de tratamento: 

 

Tratamento (protocolo ou manual): 
 

 
 

Pressionar a tecla S (3), 
inicialmente e depois a tecla da 
peça de mão do evidenciador 
(7). 

Surgira na tela a opção evidenciador: 
 

 

 

6. Verifique os protocolos de utilização do LINCE para tratamento e evidenciador no livro: protocolos 
Clínicos para Aplicação do LINCE – Evidenciador e Tratamento e/ou bulas do fotossensibilizador 
para utilizar a dosagem mais adequada para a aplicação. 

 
2.9 - Cálculo da dosagem: 
 

A unidade de dosagem é J/cm2 (Joules/centímetros quadrados). Ela é calculada utilizando a 
expressão: 

tID  

Onde: 
D : Densidade de energia (ou dosagem) dada em unidades de J/cm2  (Joules por centímetro 
quadrado); 
I : Intensidade luminosa é dada em unidades de W /cm2 (Watts/centímetros quadrados); 
t:  tempo de aplicação em  s (segundos). 
 

No caso do LINCE, podemos selecionar na opção manual as intensidades: 50, 75, 100, 125 ou 
150mW/cm2 que correspondem respectivamente em W/cm2 : 0.05, 0.075, 0.1, 0.125 e 0.15 W/cm2 e 
o tempo de aplicação: 1 até 90 minutos (60s – 5400s) em intervalos de 1 minuto. 
 
2.10 – Biocompatibilidade: 
 

A MM Optics declara que os materiais utilizados nas partes de acesso ao operador ou paciente, 
peças de mão e gabinete, são materiais biocompatíveis: abs e poliestireno R950E. 
 
2.11 – Compatibilidade eletromagnética – Aviso: 
 

 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS 
 

O dispositivo para saúde LINCE foi projetado para ser operado somente com acessórios originais e nas condições 
ambientais indicadas abaixo. Clientes e usuários devem assegurar que o dispositivo será utilizado em condições 
ambientais semelhantes.  
IMPORTANTE: O dispositivo para saúde LINCE não é destinado a função de suporte e manutenção de vida humana.  

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético - Orientações 

Emissões  RF 
CISPR 11 

Grupo 1 O LINCE utiliza energia RF somente para o seu funcionamento 
interno, portanto, suas emissões de RF são muito baixas e 
provavelmente não causam qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões  RF 
CISPR 11 

Classe A O LINCE é adequado para uso em todos os estabelecimentos, 
inclusive domésticos e os diretamente conectados à rede pública de 
fornecimento de energia de baixa tensão que abastece os edifícios 
utilizados para fins domésticos. 
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Emissões harmonicas  
IEC 61000-3-2 

Class A 

Flutuações de 
voltagem/emissões flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA 
 

O LINCE tem como finalidade ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do 
LINCE deve garantir que este seja utilizado em tal ambiente. 

Teste de 
imunidade 

Nível de teste  
IEC 60601-1-2 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - orientação 

Descarga 
eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 
± 6 kV  contato 
± 8 kV  ar 

 
Conforme 

Pisos devem ser de madeira, concreto ou 
piso cerâmico. Se os pisos forem cobertos 
com um material sintético, a umidade 
relativa deve ser de pelo menos 30%. 

Rompimento/ 
transiente elétrico 
rápido 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV  Nas linhas de 
alimentação 
± 1kV  Nas linhas de 
entrada e saída 

Conforme A qualidade da energia de alimentação 
deve ser a de um ambiente típico 
hospitalar ou comercial. 

Surto 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV  entre Linha 1 e 
Linha 2 
± 2 kV entre Linha e 
Terra 

Conforme A qualidade da energia de alimentação 
deve ser a de um ambiente típico 
hospitalar ou comercial. 

Quedas de 
voltagem, 
interrupções curtas 
e variações de 
voltagem nas linhas 
de entrada de 
alimentação de 
energia 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% dip in UT) 
for 0,5 cycle 
40% UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 

<5% UT (>95% dip in UT) 
for 5 s 

Conforme A qualidade da energia de alimentação 
deve ser a de um ambiente típico 
hospitalar ou comercial. Se o usuário do 
LINCE necessitar de operação contínua,  
recomenda-se que o LINCE seja 
alimentado por uma fonte de alimentação 
não interruptível ou uma bateria (por 
exemplo um NO BREAK), durante as 
interrupções da rede de energia. 

Campo magnético 
da freqüência de 
energia (50/60Hz) 
IEC 61000-4-8 

 
 
3 A/m 

 
 
Conforme 

Os campos magnéticos da freqüência de 
energia devem ficar em níveis 
característicos de uma localização típica 
em um ambiente típico comercial e de 
hospital. 

NOTA: UT é a tensão de corrente alternada da rede antes da aplicação do nível de teste. 
 
 

 

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA 
 DISPOSITIVOS QUE NÃO POSSUAM A FUNÇÃO DE SUPORTE A VIDA 

 

O LINCE tem como finalidade ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do 
LINCE deve garantir que este seja utilizado em tal ambiente. 
IMPORTANTE: O dispositivo para saúde LINCE, não é destinado a função de suporte e manutenção de vida humana. 

Teste de 
Imunidade 

Nível de Teste 
IEC 60601-1-2 

Nível de 
conformidade 

Ambiente Eletromagnético - Orientações 

 
 
 
 
 
 
 
 
RF conduzido 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
RF irradiado 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms  
150kHz a 80MHz 
 
 
 
3V/m 
80MHz a 2,5GHz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
 
 
Conforme 

Os equipamentos de comunicações de RF 
portáteis e móveis devem ser utilizados longe de 
qualquer parte do LINCE, inclusive cabos, 
seguindo a distância de separação recomendada  
calculada pela equação aplicável à freqüência do 
transmissor. 
 
Distância de separação recomendada 

Pd 2,1  

 
 

Pd 2,1      80MHz  a 800MHz 

Pd 3,2      800MHz a 2,5GHz 
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Onde P é a potência máxima de saída do 

transmissor em Watts (W), de acordo com o 

fabricante do transmissor e d é a distância de 

separação recomendada em metros (m).
b
 

 

As intensidades de campo provenientes dos 
transmissores de RF fixos, conforme determinado 
por um estudo do local eletromagnético

a
,  deve ser 

menor do que o nível de conformidade em cada 
faixa de freqüências

b
. 

 

A interferência pode ocorrer nas vizinhanças do 
equipamento marcado com o seguinte símbolo: 

 

      
 

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, se aplica a faixa de freqüência mais alta. 
NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas. 
a
  As intensidades de campo provenientes de transmissores fixos, como por exemplo, estações base para telefones via 

rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis, fixos, rádio amador, transmissão de rádio em AM e FM e transmissões de TV 
não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de 
RF fixos, um estudo eletromagnético do local deve ser levado em consideração. Se a intensidade de campo medido no 
local onde o LINCE é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o LINCE deve ser observado para 
verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como 
por exemplo, reorientação ou realocação do LINCE. 
b
  Acima da faixa de freqüências de 150KHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser menores do que 3V/m. 

 
 

DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO RF 
MÓVEIS E PORTÁTEIS E O LINCE 

 

O LINCE tem como finalidade ser utilizado em um ambiente eletromagnético no qual distúrbios de RF irradiados sejam 
controlados. O cliente ou usuário do LINCE pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância 
mínima entre equipamentos de comunicação com RF móveis e portáteis (transmissores) e o LINCE, conforme 
recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação. 
IMPORTANTE: O dispositivo para saúde LINCE não é destinado a função de suporte e manutenção de vida humana. 

Potência de saída Máxima 
do Transmissor 

W 

Distância de separação de acordo com a freqüência do transmissor 

m 

150kHz a 80MHz 

Pd 2,1  

80MHz a 800MHz 

Pd 2,1  

800MHz a 2,5GHz 

Pd 3,2  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para transmissores com uma potência de saída máxima indicada não listada acima, a distância de separação d em metros 
(m) pode ser estimada utilizando uma equação aplicável à freqüência do transmissor, onde P é a potência de saída 
máxima do transmissor em (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 
 

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, a distância de separação para a faixa de freqüência mais alta se aplica. 
 

NOTA 2: Estas orientações não se aplicam a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e 
reflexão a partir de superfícies, objetos e pessoas. 
 

3 – Manutenção 
 

3.1 – Informações gerais: 
 

 É proibida a abertura de qualquer parte do equipamento que não seja a assistência técnica 
autorizada, acarretando a perda de garantia. Caso necessária a manutenção, entrar em 
contato com a assistência técnica autorizada mais próxima (veja os endereços no site 
www.mmo.com.br); 
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 A manutenção preventiva deverá ser realizada somente na fábrica ou assistência técnica 
autorizada; 

 Os esquemas dos circuitos, lista de peças e componentes são fornecidos somente para 
Assistência Técnica Autorizada. 

 

3.2 – Manutenção preventiva: 
 

A MM Optics recomenda uma revisão na fábrica ou assistência autorizada, de modo a garantir o 
correto funcionamento do equipamento em intervalos de 2 anos. 
 

3.3 – Manutenção corretiva: 
 

DETECÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS 
Antes de chamar a assistência técnica autorizada, verifique se o problema apresentado não se 
enquadra em um dos itens assinalados abaixo: 
 

O painel da caixa de controle não liga  Verifique se o cabo de força está devidamente conectado na rede 
elétrica; 

Peças de mão não funcionam (não emite 
nenhuma luz) 

 Desligue o equipamento da rede elétrica; 

 Verifique se as lentes das peças de mão estão limpas, sem resíduos. 
Caso necessário, limpar as lentes de acordo com as instruções do item 
2.3; 

 Religue o equipamento; 

 Cuidado: para sua segurança, nunca observe a luz diretamente, 
mesmo utilizando os óculos de proteção. 

O painel de controle não responde ao 
comando e as peças de mão não podem 
ser acionadas. 

 Verifique se as teclas de acionamento das peças de mão estão 
travadas pela utilização do PVC (”magipack”). 

 Retire o plástico e libere as teclas. 

O equipamento não responde aos 
comandos. 

 Pressionar a tecla “M” (menu) ou ligar/desligar o equipamento. 

Display mostra a mensagem: 
“Erro detectado” 

 Desligue e reinicie o equipamento. 

 

ENVIO DO EQUIPAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Caso seu equipamento não esteja funcionando conforme as características deste manual e você já 
verificou o item DETECÇÃO E CORREÇÃO DE FALHAS e não obteve êxito, entre em contato com a 
Assistência Técnica MM OPTICS para envio do equipamento. 
 

Junto com o equipamento, deve ser enviada uma carta relatando os problemas apresentados pelo 
mesmo, os dados para contato e endereço para retorno do equipamento. 
Ao entrar em contato com a Assistência Técnica por telefone é importante ter em mãos os seguintes 
dados: 
a) Modelo do equipamento; 
b) Número de série do equipamento; 
c) Descrição do problema que o equipamento apresenta. 
 

ATENÇÃO:  
1. A troca de componentes, peças ou manutenção do equipamento por técnico não autorizado pela 

MM OPTICS implica na perda da garantia. 
2. Enviar para manutenção, somente: 

 Equipamento. 

 Relatório do problema. 

 Cópia da Nota Fiscal, para os casos de equipamento em garantia. 
 

3.4 - Precauções em caso de alteração do funcionamento do produto 
 

Caso o equipamento apresente funcionamento anormal, verifique se o problema está relacionado 
com algum dos itens listados no item 3.3. Se não for possível solucionar o problema, solicite a 
assistência técnica autorizada. Neste caso, desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação de 
energia da tomada e solicite os serviços da assistência técnica autorizada. Consulte a assistência 
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autorizada mais próxima através do site http://www.mmo.com.br  ou através do atendimento ao 
cliente na fábrica pelo telefone: (16) 3411-5060. 
 

4 – Termo de Garantia 
 
A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais, respeitando-se as considerações 
estabelecidas neste manual pelo prazo de 24 meses decorridos, desde a data da compra 
comprovada pela Nota Fiscal (de compra) do equipamento. 
Este serviço de garantia será prestado somente pela MM OPTICS, ou por empresas por ela 
credenciadas. 
Durante o período de garantia, a MM OPTICS torna-se responsável pelo custo do transporte, por ela 
definida, do equipamento que necessitar de manutenções por defeitos de fabricação. Porém caso 
fique comprovado na avaliação da Assistência Técnica MM OPTICS que o equipamento não está 
danificado ou que o dano não é defeito de fabricação, a manutenção será cobrada e será acrescido o 
valor do transporte de recebimento e de envio do equipamento. 
 
A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE: 
1. O equipamento for utilizado fora das especificações técnicas citadas neste manual; 
2. O produto sofrer modificação ou conversão elétrica, mecânica, estética, que mudem suas 

características originais; 
3. O aparelho apresentar sinais internos ou externos de batidas ou maus tratos; 
4. O aparelho sofrer danos causados por acidente, uso indevido, funcionamento em ambientes ou 

condições fora de suas especificações e recomendações indicadas no manual, utilização de fonte 
de alimentação imprópria, transporte ou qualquer outro agente da natureza (descarga atmosférica, 
chuva, etc.); 

5. O aparelho for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito à flutuação 
excessiva de tensão; 

6. O aparelho for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não 
autorizado; 

7. O lacre do equipamento estiver violado; 
8. O número de série do aparelho for removido ou alterado. 
 
EXEMPLOS DE DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA: 
1. Danos no equipamento devido a acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, 

amassados, placas de circuito impresso quebradas, gabinete trincado, etc; 
2. Danos causados por catástrofes da natureza. Exemplos: descargas atmosféricas; 
3. Deslocamento de um técnico da MM OPTICS para outros municípios na intenção de realizar a 

manutenção do equipamento; 
4. Cabos ou qualquer outro acessório sujeito a desgaste natural durante o uso ou manuseio; 
5. Falhas no funcionamento do equipamento devido à problemas no abastecimento de energia 

elétrica, no caso de equipamentos alimentados eletricamente. 
 
GARANTIA 
 A MM OPTICS garante ao usuário do equipamento LINCE aqui especificado, o serviço de 
assistência técnica, troca de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para 
reparos de eventuais defeitos, comprovadamente originários de fábrica, durante o prazo de 24 
MESES, a contar da data de aquisição pelo primeiro comprador e dentro dos termos relacionados 
neste manual. 
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